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تقرير التحليل الفني

شراء كامل المراكز المستهدف تكوينها شراء 

شراء جزئى 
شراء جزء من المراكز المراد تكوينها بما يتوافق مع إدارة

المخاطر

ال توجد اشارة جديدة سواء بالبيع او الشراء إحتفاظ

االتجاه عرضى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومةمتاجرة 

بيع جزء من المراكز القائمة بيع جزئى 

الخروج من كامل المراكز بيع 

إنتظار إشارة شراء
ارة شهد السهم انخفاض فال يفضل بيعها ولكن ال يوجد اش

شراء الى االن 

الخروج نهائيا من المراكز القائمة ايقاف خسائر 

EGXسهم مضاف حديثا

تغيير فى التوصية شراء جزئى 

االتجاه
عرضى هابط صاعد

.الموضح بجدول االسهم هو النسبة المتوقعه  اذا كان الدخول من سعر االغالق الموضح:العائد •

الموضحه بجدول االسهم هو نسبة وقف الخسائر المتوقعه اذا كان الدخول من سعر : المخاطر•

.االغالق لليوم السابق للتقرير  

.ويستخدم كمستهدفاتمستوى سعرى يتوفع ان يتراجع السهم منه: اومةالمق•

قاف ترتد من االسعار ويعتبر كسر مستوى الدعم  تفعيل اليمستوى سعرى يتوقع ان :الدعم •

.الخسائر 

.  تقريرالعائد المحقق منذ بداية الشهر سعر االفتتاح الى سعر االغالق الموضح به ال:العائد الشهرى•

ع الخسارة فى حالة رفوقفيجب على  السادة المتداولين حفظ نقاط الهدف و : تنوية•

.السهم من التقرير 

دلـيـل التـقـريـر



 :التعليق

ليغلق % 0.11-اغلق المؤشر الثالثينى أمس على انخفاض بنسبة 

مازل يتداول فى تذبذب ضيق اسفل مستوى الدعم9880عند 

وتعتبر اى حركة تصحيح 9750ويستهدف مستوى  10100

لألعلى لتخفيف المراكز على المدى القصير 

EGX30Capped EGX30

تقرير التحليل الفني
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:التعليق

على تباين فى االداء ليغلق عند EGX30Cappedاغلق 

مازال يتداول حول الدعم  EGX30ولكن على خالف 12397

ان مع الحفاظ على التداوالت حول ذلك المستوى نتوقع12450

ويفعل نشهد ايجابية وعودة لالرتفاعات يلغى السيناريو السابق

12450وقف الخسائر مع االغالق اسفل 

رؤية فنية على مؤشرات السوق 

9,880إغالق

10,400المقاومة2

10,600المقاومة 1

9,877االرتكاز

10,100الدعم 1

9,750الدعم2

MTD-0.11%

صاعد
27 

هابط
   

عرضى
2  

عمق السوق 

12,397إغالق

13,360المقاومة2

12,960المقاومة 1

12,520االرتكاز

12,450الدعم 1

12,290الدعم2

MTD0.08%



 :التعليق

مرار على انخفاض فى تداوالت االمس نتيجة إلست EGX50اغلق  

ولكن مازال يتحرك 2121عمليات جنى االرباح حيث اغلق عند 

مع 2110فى اتجاه صاعد على المدى القصير اعلى  مستوى 

ستهداف استقرار  التداوالت اعلى تلك المستويات يتوقع ان نشهد ا

2110الدعم الحالى لدينا عند 2440-2315لمستويات 

EGX70EWI EGX50EWI

تقرير التحليل الفني
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:التعليق

نتيجة %0.30-على إنخفاض بنسبة  EGX70EWIاغلق 

مازالت الرؤية 2236إلستمرار لعمليات جنى االرباح  ليغلق عند 

2500-2400إيجابية على المؤشر و يتوقع ان يكون المستهدف 

كما يعتبر 2160يلغى السيناريو السابق فى حال االغالق اسفل 

وقف الخسائر 2160ايضا 

رؤية فنية على مؤشرات السوق 

2,236إغالق

-المقاومة2

2,450المقاومة 1

2,237االرتكاز

2,160الدعم 1

2,000الدعم2

MTD-0.30%

2,121إغالق

2,435المقاومة2

2,315المقاومة 1

2,127االرتكاز

2,110الدعم 1

2,035الدعم2

MTD-0.96%
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ROTOالرواد  ALUMاأللمونيوم العربية 

التعليق

ترة ابريل  الماضى ولكن بعد االرتفاعات الكبيرة الفيتداول السهم فى اتجاه صاعد بداية من

مقاومة الماضية نالحظ االن اقتراب السهم من مستويات مقاومة على المدى الطويل وتعتبر

خرى سبق وقد ارتد منها ينصح بالتخفيف فى حال االقتراب منها مره ا35.00هامة عند 

ر  وجنى يشير الى تشبع شرائى من المتوقع ان نشهد تصحيح فى االسعاADXلدينا مؤشر 

اذا لم يتم اختراق مستوى المقاومة 23.50-26.50ارباح قد يستهدف مستويات 

واستقرار التداوالت اعالها 35.00يلغى السيناريو السابق فى حال اختراق المقاومة 

التعليق

ونالحظ ارتفاع احجام التداول فى  27.10يتداول السهم فى اتجاه صاعد اعلى مستوى دعم 

فى تداوالت االمس مع ارتداد السهم من مستويات الدعم  كما لدينا ارتدا من منطقة المنتصف

ويات مما يدعم رؤيتنا  فمن المتوقع ان نشهد مزيد من االرتفاعات واستهداف مست RSIمؤشر 

يتوقع ان يشهد السهم مزيد من االيجابية35.20وفى حال اختراق مستوى  31.80-35.20

يلغى السيناريو السابق فى حال االغالق اسفل 41.00واالرتفاعات واستهداف مستويات 

20.15

32. 1 آخر سعر

- 2مقاومة 

3 .00 1مقاومة 

23.10 1دعم 

2دعم  11.7

  .11% MTD

41.00 2مقاومة 

35.20 1مقاومة 

27.10 1دعم 

20.40 2دعم 

1.70% MTD

29.45 آخر سعر

تقرير التحليل الفني

اســهم اليـوم
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

AIHيا انفستمنتس هولدنج %8.5%0.460.500.600.428.9إحتفاظ اراب

ASCMاء جزئى اسيك للتعدين %2.5-%7.468.8511.157.6518.6شر

EBSC14.8%0.630.720.870.5413.6إحتفاظ أصول للوساطة%

AIFI9.4%0.330.370.430.3011.8إحتفاظ أطلس%

EMFD1.4%2.182.402.602.1510.1متاجرة إعمار مرص%

IDREاء جزئى االسماعيلية الجديدة للتطوير %0.7%45.6518.6-45.9754.50شر

ISMA8.2%4.855.255.954.458.2إحتفاظ االسماعيلية للدواجن%

ALUMاء جزئى االلومنيوم العربية %7.4%29.5431.8535.2027.357.8شر

AFDIاء جزئى االهلي للتنمية واالستثمار %1.4-%18.2524.3026.4518.5033.2شر

COMI24.1%49.5653.0060.0037.606.9إحتفاظ البنك التجاري الدولي%

EXPA11.7%13.3614.6017.0011.809.3إحتفاظ البنك المرصي لتنمية الصادرات%

DAPHاء جزئى التعمير واالستشارات الهندسية %8.0%19.6125.9027.3018.0532.1شر

ECAPاء جزئى الجوهرة %2.8%11.6213.7015.1511.3017.9شر

GGCCة العامة للمقاوالت ز اء جزئى الجير %5.0%0.580.801.000.5538.2شر
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

SUGRاء جزئى الدلتا للسكر %6.1%8.098.6510.007.606.9شر

SWDYيك اء جزئى السويدى اليكير %4.5%7.859.009.507.5014.6شر

SNFCي
قية الوطنية لالمن الغذائ  اء جزئى الشر %0.2-%1.051.301.651.0524.0شر

ACAMDكة العربية الدارة وتطوير االصول اء جزئى الشر %10.4%0.670.750.800.6011.9شر

ELSHاء جزئى الشمس لالسكان %2.7%4.795.756.354.6620.0شر

UEGC2.9%0.720.801.000.7011.0إحتفاظ الصعيد العامة للمقاوالت%

RMDAاء جزئى العاشر من رمضان للصناعات الدوائية %2.3%2.613.003.302.5514.9شر

ICID43.0%21.6515.8-38.0044.00إحتفاظ العالمية لالستثمار والتنمية%

AALRي
%3.1%27.6635.8042.9026.8029.4إحتفاظ العامة الستصالح األراضز

MEPA6.0%0.530.750.900.5041.0إحتفاظ العبوات الطبية%

UASGغ %3.0%0.850.951.300.8212.4إحتفاظ العربية المتحدة للشحن والتفري    

ACGC11.2%1.922.052.201.707.0إحتفاظ العربية لحليج األقطان%

EEII13.8%1.3521.3-1.571.90إحتفاظ العربية للصناعات الهندسية%

ARVAاء جزئى العربية للمحابس %1.2-%1.631.982.221.6521.4شر
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

APSW13.5%3.413.824.302.9512.0إحتفاظ العربية وبولفارا%

GIHDاء جزئى الغربية االسالمية للتنمية العمرانية %0.1-%17.1534.6-17.1323.05شر

EKHO3.9%0.956.2-0.991.05إحتفاظ القابضة المرصية الكويتية%

ELKA1.3%24.1014.7-24.4228.00إحتفاظ القاهرة لالسكان%

POULاء جزئى القاهرة للدواجن %5.1%2.953.353.802.8013.6شر

COSG6.1%5.357.9-5.706.15إحتفاظ القاهرة للزيوت والصابون%

CCAP9.5%1.221.251.351.102.8إحتفاظ القلعة%

CSAG5.0%12.2613.1515.0011.657.3إحتفاظ القناة للتوكيالت المالحية%

ELECاء جزئى الكابالت الكهربائية المرصية %3.8%0.400.480.650.3821.5شر

UNIT11.8%4.254.705.603.7510.6إحتفاظ المتحدة لالسكان%

ETEL12.5%12.6813.1014.5011.103.3إحتفاظ المرصية لالتصاالت%

EPCOاء جزئى المرصية للدواجن %3.5%3.734.505.753.6020.6شر

EGTSاء جزئى المرصية للمنتجعات السياحية %0.5%1.511.651.851.509.5شر

EHDRز لالسكان اء جزئى المرصيير %8.8%0.680.800.900.6217.6شر



10

تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

AMIAي لالستثمارات  العرئ 
%7.0%4.5015.7-4.845.60بيع جزئى الملتقر

MPCO13.3%16.5520.8-19.0823.05إحتفاظ المنصورة للدواجن%

RREI8.0%1.141.201.551.055.2إحتفاظ اليكو%

MTIEي أي
%9.2%8.989.7510.508.158.6إحتفاظ إم ئر

EMRIالد لالستثمار العقاري اء جزئى امير %1.1%4.505.707.154.4526.7شر

ODINاء جزئى أودن لالستثمارات المالية %2.0%6.998.509.206.8521.6شر

OIHاء جزئى أوراسكوم لالستثمار القابضة %0.8%0.250.290.310.2515.1شر

PHAR5.6%43.2945.1550.4040.854.3إحتفاظ ايبكو%

ATLCي ليس
%15.1%4.9012.7-5.776.50بيع جزئى ايه ئر

PHDC3.6%1.661.701.851.602.5إحتفاظ بالم هيلز%

PIOHز القابضة اء جزئى بايونير %4.0%4.795.056.004.605.4شر

PRMH4.7%0.770.921.050.7320.1إحتفاظ برايم القابضة%

FAIT5.6%10.356.8-10.9611.70إحتفاظ بنك فيصل اإلسالمي المرصي%
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

PORTاء جزئى بورتو القابضة %1.4%0.700.800.950.6914.3شر

BINVي إنفستمنتس القابضة %10.4%13.8414.8017.1012.406.9إحتفاظ ئ 

GOCOاء جزئى جولدن كوست %12.9%1.001.201.450.8720.1شر

GMCI4.5%1.2015.4-1.261.45إحتفاظ ج  إم ىس%

AUTOي اوتو ي ئ  اء جزئى ج  %3.0%3.303.704.003.2012.1شر

ESRS17.0%11.7512.1514.209.753.4إحتفاظ حديد عز%

DSCW7.4%1.271.431.601.1812.2إحتفاظ دايس%

DCRCتا لالنشاء والتعمير %23.1%1.1-14.85-19.3219.10بيع جزئى دل

DOMTي
%0.2%4.014.504.904.0012.2إحتفاظ دومتر

RAYAاء جزئى راية %4.8%2.943.303.652.8012.2شر

RACC0.3-%3.193.854.653.2020.7إحتفاظ راية لخدمات مراكز االتصاالت%

ZMID27.5%3.0-8.10-11.1810.85إحتفاظ زهراء المعادي%

SPMDاء جزئى سبيد ميديكال %10.3%2.232.603.052.0016.6شر

SPINاء جزئى سبينالكس %1.8%1.682.102.401.6524.9شر

CICHاء جزئى ىسي اي كابيتال القابضة %3.6%3.314.004.603.1920.8شر
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

SKPCوكيماويات %8.5%9.904.9-10.8211.35إحتفاظ سيدى كرير للبير

SDTI53.5%5.109.4-10.9712.00بيع جزئى شارم دريمز%

PRCLاء جزئى شيتز %9.3%4.525.455.904.1020.6شر

TMGH4.3%5.756.256.705.508.7إحتفاظ طلعت مصطقز%

AMER17.8%0.880.971.250.7210.7إحتفاظ عامر جروب%

ATQA6.1%1.171.201.281.102.4إحتفاظ عتاقة%

EGAS14.2%33.7335.0038.3028.953.8إحتفاظ غاز مرص%

FWRYاء جزئى فوري %2.5%19.4822.2024.0019.0014.0شر

KABOاء جزئى كابو %1.1%1.031.221.371.0218.3شر

KZPCاء جزئى كفر الزيات للمبيدات والكيماويات %5.6%30.9933.8039.0029.259.1شر

EGCH4.6%3.884.254.503.709.5إحتفاظ كيما%

EDBMاء جزئى ليفت سالب مرص %3.6%0.8215.2-0.850.98شر

MPRCتاج االعالم %4.9%5.555.946.705.287.0إحتفاظ مدينة االن

MMAT16.5%2.1834.1-2.613.50إحتفاظ مرىس مرىس علم%
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تحليل األسهم

تقرير التحليل الفني

المخاطر العائددعم 1مقاومة2مقاومة 1إغالقاالتجاه التوصية السهم الرمز

CLHOي كليوباترا
%8.0%4.024.054.603.700.7إحتفاظ مستشقز

HELI2.4%4.615.005.254.508.5إحتفاظ مرص الجديدة لالسكان%

MICHاء جزئى مرص لصناعة الكيماويات %0.2%10.6518.6-10.6712.65شر

MCQE0.7%9.6710.6011.309.609.6إحتفاظ مرص لألسمنت - قنا%

EGAL11.0%16.9718.1019.2515.106.7إحتفاظ مرص لاللومنيوم%

MHOT15.4%15.4216.6518.1513.058.0إحتفاظ مرص للفنادق%

AFMC15.0%14.1114.2016.2512.000.6إحتفاظ مطاحن ومخابز اإلسكندرية%

MPCI13.4%26.1027.8530.0022.606.7إحتفاظ ممفيس لالدوية%

MFPC9.9%68.206.0-75.6680.20إحتفاظ موبكو%

MENAاء جزئى مينا لالستثمار السياجي %0.4-%1.592.052.351.6028.7شر

NEDA0.0%3.505.055.503.5044.3إحتفاظ نيوداب%

HRHOمس اء جزئى هير %0.0%13.3514.7516.0013.3510.5شر

UNIPاء جزئى يونيفرسال %3.0%1.0055.2-1.031.60شر
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EG30نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز

PIOHز القابضة 4.7904.935.075.214.654.514.37اسفل بايونير

CLHOي كليوباترا
4.0574.164.314.413.913.813.66اسفل مستشف 

MTIEي أي
 
8.9709.069.149.238.898.808.72اعىل إم ت

OFH0.3130.320.330.340.310.300.29اعىل اوراسكوم المالية القابضة

ISPH3.5103.573.633.693.453.393.33اسفل ابن سينا فارما

SKPCوكيماويات 10.79311.0911.3511.6510.5310.239.97اعىل سيدى كرير للبي 

TMGH
5.8005.906.056.155.655.555.40اسفل طلعت مصطف 

CICH3.3103.423.533.643.203.092.98اسفل سي اي كابيتال القابضة

OIH0.2520.260.260.270.250.240.24اعىل أوراسكوم لالستثمار القابضة

ORHD5.6205.645.675.695.595.575.54اسفل اوراسكوم للتنمية مرص

AMOC2.8772.953.023.092.812.742.67اعىل أموك

HRHOمس 13.36713.4813.6213.7313.2313.1212.98اسفل هير

CCAP1.2191.241.261.281.201.181.16اسفل القلعة

OCDI16.54316.8317.1817.4716.1915.9015.55اسفل سوديك

EASTي
 
ن كومبات 12.09712.1912.2912.3812.0011.9111.81اعىل ايسي 

ORWEقيون 7.6577.717.807.857.577.527.43اسفل النساجون الشر
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EG30نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز

MNHD3.2473.283.333.363.203.173.12اسفل مدينة نرص لالسكان

SWDYيك 7.8377.978.108.237.717.587.45اعىل السويدى اليكي 

EMFD2.1832.212.232.262.162.132.11اسفل إعمار مرص

COMI49.52350.0350.4951.0049.0648.5548.09اعىل البنك التجاري الدولي

ESRS11.78712.6413.5414.3910.8910.049.14اسفل حديد عز

EFID8.2338.378.438.578.178.037.97اعىل ايديتا

ETEL12.67012.8413.0013.1712.5112.3412.18اعىل المرصية لالتصاالت

EKHO0.9921.001.021.030.980.970.96اسفل القابضة المرصية الكويتية

CIEB22.39022.5822.8323.0222.1421.9521.70اسفل كريدي أجريكول

HELI4.6334.684.744.794.574.524.46اسفل مرص الجديدة لالسكان

PHDC1.6571.671.691.711.641.621.61اعىل بالم هيلز

ODIN7.0007.157.317.466.846.696.53اسفل أودن لالستثمارات المالية

AUTOي اوتو ي ت  3.2933.393.473.573.213.113.03اعىل ج 

ATLCي ليس
 
5.7176.046.326.645.445.124.84اعىل ايه ت

ABUK18.64737.2919.2219.4618.3237.0517.75اسفل ابوقير لالسمدة

EXPA13.34726.6913.6313.7713.2126.5512.93اعىل البنك المرصي لتنمية الصادرات

FWRY19.07338.1521.0122.1918.3136.9716.37اعىل فوري
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EG70نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز

EEII1.5681.621.671.721.521.461.41اسفل العربية للصناعات الهندسية

RTVC3.5303.613.693.773.453.373.29اسفل رمكو

ECAP11.67711.9412.2712.5311.3511.0910.76اسفل الجوهرة

RACC3.1873.273.363.443.103.022.93اعىل راية لخدمات مراكز االتصاالت

POUL2.9503.003.053.102.902.852.80اسفل القاهرة للدواجن

PRCL 4.4934.654.774.934.374.214.09اعىل شين

GOCO1.0061.031.071.090.970.950.91اسفل جولدن كوست

ACGC1.9161.951.992.021.881.841.81اسفل العربية لحليج األقطان

LCSW5.3035.565.756.015.114.854.66اعىل ليسيكو مرص

AMER0.8750.900.920.950.850.830.80اعىل عامر جروب

ARVA1.6301.661.691.721.601.571.54اعىل العربية للمحابس

JUFO5.4535.565.665.775.355.245.14اسفل جهينة

ISMA4.8674.985.125.234.734.624.48اسفل االسماعيلية للدواجن

KABO1.0301.061.081.111.010.980.95اعىل كابو

SPMD2.2302.272.312.352.192.152.11اسفل سبيد ميديكال

MFPC75.55377.1178.5580.1174.1172.5571.11اعىل موبكو
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EG70نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز

RMDA2.6272.662.722.752.572.542.48اسفل العاشر من رمضان للصناعات الدوائية

ACAMDكة العربية الدارة وتطوير االصول 0.6700.690.710.730.650.630.61اسفل الشر

RREI1.1341.171.191.221.111.081.05اعىل اليكو

EHDR0.6820.690.700.710.670.660.65اسفل المرصيير  لالسكان

AIFI0.3340.350.370.380.320.300.28اسفل أطلس

UASGغ 0.8490.860.880.900.830.820.80اسفل العربية المتحدة للشحن والتفري    

ARCC4.3374.374.444.474.274.244.17اسفل العربية لألسمنت

DAPH19.63320.5721.5222.4618.6817.7416.79اسفل التعمير واالستشارات الهندسية

UEGC0.7210.730.740.760.710.700.69اسفل الصعيد العامة للمقاوالت

PORT0.6970.720.750.770.670.650.62اعىل بورتو القابضة

AIH0.4590.470.480.490.450.440.43اسفل ارابيا انفستمنتس هولدنج

MEPA0.5340.550.560.580.520.510.49اسفل العبوات الطبية

ELEC0.3950.400.410.410.390.380.38اسفل الكابالت الكهربائية المرصية

IFAP3.4973.573.673.743.403.333.23اسفل الدولية للمحاصيل الزراعية

EFIC12.63312.8713.0713.3112.4312.1911.99اعىل المالية والصناعية المرصية

MCQE9.6679.829.9810.139.519.369.20اعىل مرص لألسمنت - قنا
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EG70نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز

OCDI16.54316.8317.1817.4716.1915.9015.55اسفل سوديك

MICH10.69710.7910.9211.0110.5710.4810.35اسفل مرص لصناعة الكيماويات

ATQA1.1661.211.251.301.131.081.04اعىل عتاقة

MPRCتاج االعالىم 5.5405.635.715.805.465.375.29اعىل مدينة االن

NRPD37.93339.8441.3543.2636.4234.5133.00اعىل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

PHDC1.6571.671.691.711.641.621.61اعىل بالم هيلز

EGAL16.75017.6818.3919.3216.0415.1114.40اعىل مرص لاللومنيوم

ORAS75.96776.4176.8577.2975.5375.0974.65اعىل أوراسكوم لإلنشاء

AFDI18.15019.0919.9320.8717.3116.3715.53اعىل االهىلي للتنمية واالستثمار

SVCE1.7321.771.831.871.681.641.59اسفل جنوب الوادى لالسمنت

AJWA25.84726.9428.1029.1924.6923.6022.44اسفل اجواء

MENA1.5951.621.641.661.571.551.52اسفل مينا لالستثمار السياجي

OLFIد للصناعات الغذائية 5.9576.116.256.405.825.675.53اعىل عبور الن

ROTO31.68334.3736.3239.0129.7327.0425.09اعىل الرواد

GGCCة العامة للمقاوالت 0.5790.600.620.630.560.540.52اسفل الجير 

PHAR43.33343.6644.0244.3542.9742.6442.28اسفل ايبكو

EGCH3.8903.944.004.053.833.783.72اسفل كيما
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EG70نقاط االرتكاز ل 

تقرير التحليل الفني

دعم 3دعم 2دعم 1مقاومة 3مقاومة 2مقاومة1نقطة االرتكاز الحالة السهم الرمز
EMRIد لالستثمار العقاري ال 4.4874.724.955.184.264.033.80اعىل امير

MPCO19.22720.4521.8323.0517.8516.6315.25اسفل المنصورة للدواجن

EGTS1.5071.551.591.631.471.421.38اسفل المرصية للمنتجعات السياحية

NEDA3.5473.693.894.033.353.213.01اسفل نيوداب

ODIN7.0007.157.317.466.846.696.53اسفل أودن لالستثمارات المالية

DSCW1.2731.311.341.381.241.201.17اعىل دايس

CIRA11.23711.3711.5411.6711.0710.9410.77اسفل القاهرة لإلستثمار والتنمية العقارية

ASCM7.4877.617.777.897.337.217.05اسفل اسيك للتعدين

UNIP1.0281.051.081.101.010.980.96اعىل يونيفرسال

IDRE46.59747.8449.7250.9644.7243.4841.60اسفل االسماعيلية الجديدة للتطوير

ATLCي ليس
 
5.7176.046.326.645.445.124.84اعىل ايه ت

CSAG12.25312.5112.7513.0112.0111.7511.51اعىل القناة للتوكيالت المالحية

EDBM0.8580.890.940.970.820.780.74اسفل ليفت سالب مرص

ELWA1.0651.101.131.161.031.000.97اسفل الوادي العالمية

ELSH4.7804.965.135.314.614.434.26اعىل الشمس لالسكان

ADIBي اإلسالىمي 11.33711.4511.5911.7011.2011.0910.95اسفل مرصف أبو ظن 

CCRSي 68.47070.9473.2275.6966.1963.7261.44اعىل الخليجية الكندية لالستثمار العقاري العرت 

BTFH3.1533.183.213.243.123.093.06اسفل بلتون المالية القابضة

SDTI10.94711.2211.4811.7510.6910.4210.16اعىل شارم دريمز

AREH4.4604.644.784.964.324.144.00اعىل المجموعة المرصية العقارية
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أجندة السوق المصري

هذه الدراسة اإلحصائية تم أعدادها 

ركة بواسطة  قسم التحليل الفني بش

.بريمييرلتداول األوراق المالية

رميس تم ذلك باستخدام بيانات مؤشرهي

عاًما الماضية ، 27األخيرة خالل الـ 

ى لقياس متوسط العائد لكل شهر عل

حدة ،

، وفقاً لهذه الدراسة ، فإن شهر مايو هو شهر سلبى

عاًما الماضية ، بمتوسط27خالل الـ %55.56بنسبة 

%.5.92عائد 

:أجندة السوق المصري

ق ، نتيجة هذه الدراسة هي تقويم للسو

لبية الذي يُظهر األشهر اإليجابية والس

سنة الماضية ويعطينا 27خالل الـ 

ي إيجاب)توقع حول كل شهر من العام 

(.، سلبي ، ومتوسط العائد

مارسفبرايريناير

%51.85سلبي%51.85سلبي%62.96إيجابي

%5.56متوسط العائد%7.07متوسط العائد%10.93متوسط العائد

يونيومايوأبريل

%62.96سلبي%55.56سلبي%59.26إيجابي

%4.66متوسط العائد%5.92متوسط العائد%5.46متوسط العائد

سبتمبرأغسطسيوليو

%66.67إيجابي%70.37إيجابي%55.56سلبي

%6.52متوسط العائد%4.92متوسط العائد%6.46متوسط العائد

ديسمبرنوفمبرأكتوبر

%74.07إيجابي%55.56إيجابي%62.96إيجابي

%4.29متوسط العائد%6.94متوسط العائد%5.56متوسط العائد

4.29%

6.94%

5.56%

6.52%

4.92%

6.46%

4.66%

5.92%
5.46% 5.56%

7.07%

10.93%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

متوسط العائد

تقرير التحليل الفني

يونيو

%62.96سلبي

%4.66دمتوسط العائ
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إرشادات مكملة 

.مستوى محدد من المتوقع الوصول إليه: المستهدف

وقع بحدوث يتم التوصية بتفعيله عند الت: مستوى وقف الخسارة

.هبوط عنيف في األسعار

(.عرضي-هابط -صاعد ): االتجاه

تحديد هو أداة تحليل فني بسيطة تعمل على): المتوسط المتحرك

.اتجاه األسعر، ويتم استخدامه في استراتيجيات التداول

عة من هي أداة التحليل الفني التي تحددها مجمو: مؤشر البولنجر

وسلبي بشكل إيجابي( الخطوط التي ترسم انحرافين معياريين

.ألسعار األسهم] SMAبعيًدا عن المتوسط المتحرك البسيط]

سابه يتم احت. عبارة عن مستوى سعري حسابي: نقطة االرتكاز

ل خال( أعلى سعر، أدنى سعر، آخر سعر)كمتوسط لسعر اليوم

.آداء السوق في اليوم الواحد

اإلفصاحات

يير لتداول تم إعداد هذا التقرير من قبل قسم التحليل الفني بشركة بريم

هة النظر في وقد بُنيت وج. األوراق المالية وفقاً للبيانات المتاحة للجميع

يقة نعتقد في هذا التقرير وفقًا لهذه البيانات بمصداقية وأساليب علمية ودق

ية صحتها، والشركة غير مسؤولة عن أي قرارات استثمارية أو مضارب

.يتم اتخاذها بناًء على المعلومات الواردة في هذا التقرير

حقوق الطبع والنشر

، بريميير لألوراق المالية ، جميع 2021© حقوق الطبع والنشر 

ادة ال يجوز نشر أو مشاركة أي جزء أو اقتباس أو إع. الحقوق محفوظة

ل إنتاج هذا التقرير أو نسخه أو غير ذلك دون موافقة الشركة من خال

.إذن كتابي

أحمد أمين

محلل فني أول

-Ahmed.Amin@premiere: البريد اإللكتروني

securities.com

232الداخلي 37627581 (202+): الهاتف 
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إدارة البحوث المالية

خدمة العمالء

عصام عبدالعليم

مدير إدارة البحوث المالية

-essam.abdelaleem@prmeiere: البريد اإللكتروني
securities.com

225الداخلي 37627581 (202+):الهاتف 

etrade@premiere-securities: البريد اإللكتروني

.com

33330700  (202+): الهاتف 
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